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“THE EMK TRAINING”

The EMK Training

adalah sebuah lembaga Training Motivasi Achievement,
Karakter & Entrepreneurship dari Kautsar Management dengan visi meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia melalui kemajuan ekonomi dengan
cara memberikan motivasi, pelatihan dan bimbingan kepada para karyawan, pebisnis,
calon-calon entrepreneur muda serta mencetak para entrepreneur (pengusaha)
dengan karakter yang tangguh bersama dengan Motivator Muda, Pengusaha dan
Penulis Buku, Edvan Muhammad Kautsar.
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“Edvan M Kautsar”

Edvan

Muhammad Kautsar adalah seorang pemuda yang ingin menunjukan bahwa
kesuksesan tidak dipengaruhi umur, orangtua, sekolah, ras, warna kulit dan suku melainkan
kesuksesan adalah hak setiap orang.

Tujuan hidupnya didunia adalah menjadi orang yang paling bermanfaat bagi siapapun yang
beliau temui dalam kehidupannya. Diakui sebagai The Youngest Motivator of ASIA pada
acara Entrepreneur Festival karena menjadi seorang motivator yang membuka kelas seminar
atau pelatihan dari sejak muda yakni dari usia 14 tahun (Kelas 2 SMP).

Edvan menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi.
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Dalam

kariernya pernah menjabat sebagai direktur dari Golden IDE Corporation.
Kehidupan berbisnisnya dimulai sejak umur 14 tahun dengan berjualan baju bola dan
sendal, diakhir umur 15 tahun mencoba menggeluti bisnis MLM dan menjadi leader dari
jaringannya serta memberikan seminar MLM ke beberapa tempat, diumur 16 tahun
berbisnis batubara di Sintang Kalbar. Usia 17 tahun sempat bermain dibeberapa ﬁlm layar
lebar dan video clip serta model mendirikan production house. Pernah menjadi dosen lepas
untuk mata kuliah extrakulikuler pendidikan karakter diusia 19 tahun pada sebuah
perguruan tinggi swasta di Jakarta.

Menjadi penulis buku The Expert Motivation

Keys dan diterbitkan oleh mizan. Di dalam
buku ini, Edvan bercerita tentang berbagai kisah perjuangannya untuk menggapai impian
serta berbagi resep 4 kunci sukses.
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eba ga i Moti va tor N a s i o n a l , Edva n
memberikan Training Service Excellent,
Kewirausahaan, Public Speaking, Motivasi
Spiritual, Motivasi Semangat bekerja, Motivasi
Sales, Motivasi Parenting, Motivasi Character
Building, Motivasi Membangun Budaya
Perusahaan dan Motivasi Hidup.

Saat ini Edvan senantiasa berbagi kebahagiaan
di seluruh Indonesia dan pernah berbagi di
Singapore, Kuala Lumpur, Dubai dan Madinah
untuk membakar semangat peserta untuk
menjadi seorang pemenang atau juara
khususnya mengajak para pemuda Indonesia
untuk bermental Entrepreneur.

M engi si

Tra i n i ng da n Semi n a r untuk
Perusahaan, Kampus, Sekolah dan Organisasi
serta mengisi berbagai acara pada program TV
dan Radio di Indonesia.

Service & Products
T r a i n i n g

-

S e m i n a r

Public Speaking | Achievement Motivation | Service Excellence
Sales Motivation | Passionpreneur
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O n e D ay A c h ievement M o t i v a t i o n T r a i n i n g

Bahagia Bekerja - Bekerja Bahagia

O ne D a y A chievem ent M o t i v a t i o n Tra i n i n g
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Bahagia Bekerja - Bekerja Bahagia

Menurunnya

pencapaian sebuah perusahaan adalah dikarenakan faktor mental dan
motivasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Training ini akan
membantu perusahaan untuk bertumbuh meningkatkan motivasi karyawan untuk siap
menghadapi perubahan dan tantangan pekerjaan hingga mampu melakukan terobosan
inovasi bagi perusahaan.
One Day Achievement Motivation Training for Corporate' adalah Program Training
sehari yang akan meningkatkan kinerja dan produktivitas untuk mampu bangkit hingga
meraih pencapaian yang maksimal. Training ini adalah gabungan dari modul Service
Excellence, Achievement dan Happiness at Work yang dikemas secara menarik dan
sangat menyenangkan hingga membuat para peserta bisa kembali ke dunia pekerjaan
dalam keadaan yang selalu Bahagia!

1
O ne D a y A chievem ent M o t i v a t i o n Tra i n i n g

Bahagia Bekerja - Bekerja Bahagia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manfaat Training:
Selalu SIAP menjadi MENGHADAPI PERUBAHAN.
Membangun SPIRIT of WOW dalam mencapai target.
Meningkatkan KINERJA dan PRODUKTIVITAS diri dan team.
Mengembangkan budaya kerja dengan SIKAP MENTAL POSITIF.
Mengarahkan FOKUS dan ENERGI secara maksimal.
Mengembangkan BUDAYA PERUSAHAAN.
Menyadari kembali MAKNA dan TUJUAN BEKERJA.
Menciptakan KREATIVITAS DAN INOVASI dalam bekerja.
Membangun MENTAL JUARA pada setiap situasi krisis.
Meningkatkan KEBAHAGIAAN dalam bekerja.
Mengelola STRESS dan KONFLIK dalam bekerja.
Menciptakan RASA MEMILIKI pada perusahaan.
Memiliki PRINSIP BEKERJA SEBAGAI PANGGILANJIWA.
Bekerja untuk PELAYANAN TERBAIK dan BERMANFAAT
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Speak From Heart

O n e D ay P u b lic Speaking T r a i n i n g

Amazing Public Speaking
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Training Amazing Public Speaking adalah Sebuah Pelatihan Public Speaking dari
Kautsar Training Management. Dimana para peserta akan dilatih praktek
berbicara di depan umum dengan gaya dan bahasa yang baik serta berpengaruh
bagi pendengar.

Peserta akan diajak untuk berbicara dengan hatinya. Sehingga setiap kata yang
terucap akan bermakna dan berkesan di benak setiap orang yang mendengarnya.

O n e D ay P u b lic Speaking T r a i n i n g

Amazing Public Speaking
Manfaat Training:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menghadapi ketakutan berbicara di depan umum
Teknik memahami dan merangkul audiens
Bahasa tubuh (body language)
Teknik vokal dan intonasi
Teknik presentasi
Berbicara Berpengaruh
Mahir membuka presentasi yang menarik di hadapan siapa pun.
Piawai melekatkan gagasan ke benak dan pikiran audiens.
Ahli dalam menyampaikan pidato/presentasi dengan persuasif.
Menutup presentasi dengan kesan positif dan mendalam.
Mampu menginspirasikan perubahan positif ketika berbicara di publik.
Berbicara dari hati untuk sampai ke hati audiens
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T w o D ays P u b lic Speaking T r a i n i n g

Be A Passionpreneur!

T w o D ays Y o u t h T r a i n i n g

Be A Passionpreneur!
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Sukses

dan bahagia adalah impian setiap orang. Sayangnya banyak orang yang
bingung langkah pertama apa yang harus ditempuh untuk meraih kesuksesan.

Lebih

banyak lagi orang yang memilih beralasan karena tidak memiliki modal
untuk sukses. Padahal, setiap orang sudah memiliki modal besar untuk meraih
impiannya. Modal besar itu dinamakan Passion.

Dalam

Training ini, Edvan M Kautsar akan mengajak para peserta untuk bisa
meraih sukses sejak muda dengan bermodalkan passion dan bermindset
entrepreneur. Dengan kata lain menjadi seorang PASSIONPRENEUR alias menjadi
ENTREPRENEUR sesuai PASSION!

Dikemas

dalam sebuah Training Berdurasi 2x8 Jam (2 Hari) dengan mengasyikan
dan penuh keceriaan!

T w o D ays Y o u t h T r a i n i n g

Be A Passionpreneur!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manfaat Training:
Sehari Bisa Jadi Pengusaha & Memulai Tanpa Modal
Sehari Bisa Jadi Pengusaha & Memulai Tanpa Modal
Sukses Finansial Sebelum Lulus Kuliah
Bisnis Sesuai dengan Passion (Hal yang kita sukai)
Meledakan Omzet Usaha dan Penghasilan Bisnis
4 Kunci Sukses Memulai Berwirausaha
Move1on dari kemiskinan Menuju Keberlimpahan
Jadi Jomblo Bermartabat atau Nikah Muda Sambil Berwirausaha
Memulai Usaha dengan Orang yang Dicintai Hingga Bisa Berjodoh
Nikah Muda Melejitkan Usaha, Membuka Pintu Rezeki
Menjemput Cinta DenganBerwirausaha
Setiap Bulan Transfer kepada Orang Tua
Meraih Cita1cita Besar dengan Menebar Manfaat
Usaha Jalan, Kita Jalan1jalan, Semua Utang Lunas
Mengangkat Harkat Martabat & Derajat Keluarga dengan Sukses Bisnis
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2 – 3 H o u r s S e m in ars

Motivational Seminars

2 – 3 H o u r s S e m i n a rs

Motivational Seminars
A. Untuk Perusahaan/Instansi/Korporasi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia (soft skills)
Mendidik Buah Hati dengan Cinta (parenting)
Reach to The Top (Achievement Motivation)
Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia (soft skills)
Seminar Persiapan Menghadapi Pensiun
Sales Motivation & Negotiation Skills
How to be a great leader (soft skills)
Be A Great Negotiator! (soft skills)
Service Excellence (soft skills)
Public Speaking Training
Creative Marketing

Tema dan judul seminar bisa menyesuaikan dengan permintaananda.

Happiness OutBond
Feel the meaningfull and happiest outbond ever

1. Outbound Training
Suatu program Pelatihan Outbound yang dirancang khusus untuk
semua kalangan yang memerlukan kemampuan berfikir kreatif dan
inovatif, melatih sikap berani mengambil sebuah keputusan,
Melatih sikap tanggap, cepat dan tepat, mengasah kemampuan
dalam menyelesaikan masalah (problem solving), dll. Program
Outbound Training ini didesain guna mengeksplorasi lebih dalam
tentang nilai-‐nilai kerja dan sikap-‐sikap dasar kepemimpinan yang
sedang peserta pelajari dan kembangkan sehingga aktivitas dalam
pelatihan ini akan disesuaikan dengan level peserta yang akan
mengikuti pelatihan ini.
Simulasi yang akan diberikan anatara lain: Fun games, ice breaking,
Energizer Games, Effective leadership, Comunication Skill, survival,
dll.

2. Leadership Training Program
Leadership Training adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk top
manager sebagai sarana pembentukan karakter kepemimpinan dalam diri individu
maupun dalam tim. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih
merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam
diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah
kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang
menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (inner
peace) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika ucapan dan
tindakannya mulai memberi pengaruh kepada lingkungan, dan ketika
keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah
seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Kepemimpinan lahir dari proses internal
(leadership from the inside out). Simulasi yang akan diberikan anatara lain: Visi-‐Mission, Effective leadership, mind power, Effective Habits, Comunication Skill,
Leadership, Competence, Decision Making, Priority Games dan Sinergy dll.
3. Team Building Program
Program Team Building dikhususkan untuk staf dan karyawan Instansi atau
perusahaan yang bertujuan untuk membangun tim kerja yang efektif,
membangun kerja sama tim yang solid, menyelesaikan konflik internal yang
terjadi akibat dari lemahnya komunikasi, koordinasi, dan interaksi dalam
kesibukan sehari-‐hari, simulasi yang akan diberikan atara lain: Fun games dan Ice
breaking, games team work, dll.

4. Character Building Program
Pogram outbound ini ditujukan untuk umum (pelajar tingkat SMA/perguruan tinggi sampai
karyawan perusahaan) yang bertujuan membentuk karakter kepribadian yang unggul dan
berkualitas, melatih sikap-‐ sikap positif dalam diri, membentuk karakter kepribadian yang tangguh,
menjaga keseimbangan fisik pemikiran dan mental spritual, membangun sikap mental agar
memiliki semangat baru (new spirit). Simulasi yang akan disajikan antara lain: Fun Games, Ice
Breaking, simulasi character building, Problem Solving, dll.
5. Family Gathering
Merupakan Program outbound yang ditujukan untuk sebuah keluarga besar instansi pendidikan
ataupun pemerintah serta perusahaan yang bertujuan mewujudkan kebersamaan, keakraban
diantara keluarga besar instansi atau perusahaan, dan juga sarana refreshing bagi anggota keluarga.
Simulasi yang akan diberikan antara lain : Fun Games, Games Keluarga (anak-‐anak, dewasa dan
keluarga), lomba-‐lomba. Tanpa menghilangkan unsur-‐unsur pelatihan team work,
Problem solving, Communication effective dll.
6. Company Gathering
Disamping unsur rekreasi & fun, kegiatan Company Gathering ini kami desain sedemikian rupa
sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan, kerjasama team, melatih proses pengambilan
keputusan yang cepat & tepat dan lain-‐lain melalui games-‐games menantang dan tentu saja
berbau petualangan.
7. Outing Plus
Suatu program yang dirancang khusus untuk kebutuhan mengisi Games-‐ games Energizer, Ice
breaking dan Fun Games dalam suatu aktivitas atau acara tertentu seperti mendampingi perjalanan
wisata (Game for Tour & Travel), mengatasi kejenuhan suatu pertemuan atau rapat penting (Games
Filler for Meeting/ Conference), membantu Event Organizer, komunitas sosial dll.

Our Clients
Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta, Universitas

Ou r Clients

O u r Clients
Instansi Pemerintah:
Kementrian UMKM, Kementrian PU, Kementrian Keuangan, Pusat Pengolahan Data Dirjen Pajak, Pemkot
Depok, Pemda Bontang, Kaltim, Pemda Bengkulu, Pemkab Seluma, Dispora Kutai Kartanegara, Pusjatan
Kemenpu.
Perusahaan & Organisasi:
Summarecon Agung, Adira Finance, Teleperformance, Telkomsel, Bank Mandiri, Bank Mutiara, Bank CIMB
Niaga, Bank Artha Graha, Bank Permata, SOHO Global Health, Lumud Group, Arindo Pratama Bandung, G1
Martabe Medan, Pamapersada Kalsel, Taman Impian Jaya Ancol, ESQ Grup, PERUM PERURI, NRA Tour and
Travel, Jakarta Islamic Centre, Manajemen Masjid Azzikra, Telkom Indonesia, Hotel Grand Sahid Jaya,
Rumah Keluarga Indonesia, Plaza Blok M, Manajemen Masjid Agung Tasikmalaya, Keluarga Besar
Pasaribu.
Media:
TVOne, Metro TV, MNC TV, RCTI, Radar TV, YM TV, AdiTV, GEN FM, Sindo Trijaya FM, Bens Radio 106.2FM,
Dakta 107 FM, Koran Sindo, Jawa Pos Grup.
Kampus:
Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri
Jakarta, Universitas Mercubuana, UPN Veteran Jakarta, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Universitas
Trisakti, STIE Trisakti, STIE Dharma Bumiputera, Bina Sarana Informatika (BSI), Institute Pertanian Bogor,
Universitas Budi Luhur, Universitas Satya Negara Indonesia, Surya University, Akbid Al1Fathonah, STIKIM,
Akbid Kartika Mitra Husada, STIE Kesatuan, Universitas Islam 45, Universitas Pendidikan Indonesia,
Universitas Gadjah Mada, Universitas Dipenogoro, Universitas Negeri Semarang, Politeknik Negeri
Semarang, STKIP Cimahi , Universitas Siliwangi, Politeknik Negeri Batam, STMIK Bani Saleh Bekasi, Gici
Bussiness School, PPM Management, Young Entrepreneur Academy, Politeknik Negeri Lampung, IAIN
Bengkulu, Universitas Kuningan, Universitas Pancasakti Tegal, STT PLN.

Testimonials
Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta, Universitas

Te s t i m o n i a l s
Excelent Seminar! He did very good! Bagaimana tadi dia membangun mindset secara
perlahan dan mengakhirinya dengan sangat mengagumkan hingga kami merasa berada di
puncak semangat. Well done Mr. Edvan! I’m impressed! Let's Reach to The Top!
~ Charles Suhada
Direktur Unihealth SOHO Global Health
Materi 4 Kunci Sukses sangat simple dan mudah dipraktekan untuk bisa sukses berkarier
dan berwirausaha sesuai passion.
~ Ratna Novianti
PT. Agincourt Resources JCorporate Communications
Seminar yang mencerahkan! Terimakasih Pak Edvan, Sukses selalu. Saya kini bekerja
bahagia untuk membuat orang lain bahagia.
~ Ari
CRH Adira Finance
Pak Edvan memberikan pencerahan yang sangat dibutuhkan oleh kami yang bekerja untuk
bangsa ini. Trainingnya sangat bermanfaat. Terimakasih pak Edvan!
~ Nuzulina
Direktorat Jenderal Cipta Karya J Kementrian PU

Luar biasa, inilah yang dicari oleh kami di kantor. Acara ini sangat bagus dan bermanfaat
bagi seluruh karyawannya. Membuka wawasan baru dan merubah mindset karyawan kami
bahwa bekerja bukan sekedar mencari uang tapi untuk tujuan yang jauh lebih mulia.
~ Rino Soeriadilaga
Manager HRD PT. Arindo Pratama Bandung
Saya tidak bisa banyak berkata1kata lagi. Seminar ini sangat luar biasa. Saya bahkan sempat
meneteskan air mata mendengarkan presentasi Pak Edvan. Saya bangga ikut acara ini.
~ dr. Partogi Pasaribu, SpOG
Keluarga Besar Pasaribu Medan
Bagus sekali penyampaiannya. Membantu karyawan kami untuk bekerja dengan
melibatkan passion.
~ Wiwien Wijayanti
Kabid Diklat Taman Impian Jaya Ancol
Sudah berkali1kali kami mengadakan pelatihan seperti ini. Biasanya saya hadir hanya untuk
pembukaan dan penutupan. Tapi pelatihan yang dibawakan pak Edvan membuat saya
tidak bisa beranjak untuk pergi dari dalam ruangan. Saya begitu menikmati setiap sesi yang
diberikan. Menggugah dan mengajak kami untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap
urusan.
~ Jonih Rahmat
Vice President Management Representative SKK Migas

Kami sangat puas dengan apa yang disampaikan oleh Mas Edvan M Kautsar kepada para
nasabah dan karyawan kami. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dan menghasilkan
output yang lebih baik untuk Bank Artha Graha.
~ Ratna
Branch Manager Bank Artha Graha Cabang Depok
Acara yang mas Edvan bawakan betul1betul menggugah semangat para peserta untuk
berani keluar zona nyaman dan berwirausaha Passion, Vision, Mission dan Action serta
memberikan solusi berwirausaha tanpa modal. Terimakasih Mas Edvan!
~Abdul Rasyid
Owner Lumud Grup Bontang Kalimantan Timur
Luar biasa, seminar yang dibawakan oleh Mas Edvan sangat menyentuh hati. Hampir
semua teman kerja saya yang menjadi peserta terpana dan fokus pada materi yang
disampaikan, hingga tanpa terasa waktu sudah habis. Tidak satupun peserta yang ingin
beranjak dari tempat duduknya karena menikmati motivasi yang diberikan.
~ Yenni Mardiyani
Bank Mutiara Head Oﬃce Jakarta
Semoga setelah seminar motivasi bersama Pak Edvan M Kautsar ini, para karyawan dan
anak1anaknya bisa menjadi lebih memiliki semangat yang tinggi.
~ Lexy Arie Tumiwa
Direktur PT. Summarecon Agung

Pikiran saya mulai terbuka dan saya semakin bersemangat sejak mas memberikan
motivasi dan penjelasan penjelasan tentang keyakinan oleh Mas Edvan M Kautsar.
~ Sulistyo Bayu Adhi
CIMB Niaga Batam
Bagus sekali Pak Edvan. Rekan1rekan kami sangat termotivasi dan terhibur atas seminar
yang sudah diberikan. Semoga semangat ini bisa terus terjaga saat bekerja.
~ Mohammad Fikri
Kepala Sub Bagian PPDDP Dirjen Pajak Kementrian Keuangan
Saya sangat senang atas kehadiran Mas Edvan M Kautsar yang bisa menambah
semangat mahasiswa kami untuk berwirausaha dan berprestasi.
~ DR. H. Iskandar, M.M
Rektor Universitas Kuningan
Terima kasih Mas Edvan M Kautsar untuk motivasi keikhlasan untuk kebahagiaan.
Menambah semangat kami yang bekerja jauh dari keluarga. Alhamdulillah.
~ Erdhani F
Leader of Pama Persada Site Kintap Kalimantan Selatan
Acaranya bagus sekali. Kini para pemuda Kukar menjadi semangat berwirausaha dan
termotivasi untuk menjadi orang sukses.
~ Agus Sopyan, S.Sos
Kepala Seksi Kewirausahaan Dispora Kutai Kartanegara

Mahasiswa kami sangat terinspirasi untuk memulai berwirausaha dan sukses semuda
mungkin seperti Mas Edvan M Kautsar. Terimakasih.
~ Leo Alexander S.E, M.M.
Head of Student Development Services Surya University
Setelah ikut seminar Pak Edvan, saya semakin penasaran dengan pribadi bapak, saya
terobsesi dengan bapak dan mencari tau semua tentang kiat2 sukses bapak menjadi
pengusaha dan enterpreneur muda sukses, membintangi berbagai macam ﬁlm, juga
diundang keberbagai macam acara. Saya sudah menanamkan didalam diri saya
bahwa saya akan bisa menjadi seperti bapak dan saya akan terus berusaha lebih1dan
lebih. Terimakasih atas kehadiran Pak Edvan, karna bapak telah membuka pemikiran
saya bahwa "BISNIS ITU SANGAT MENJANJIKAN dan MENYENANGKAN"
Yusi Fadilla
~ Mahasiswa Politeknik Negeri Batam
Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau edvan ini motivator yang sangat belia
dan cemerlang kata katanya mampu membuat saya menemukan semangat ,
memberanikan saya untuk bertindak dan tentu saja mengubah mindset saya tentang
perjuangan serta jati diri saya. Dan setelah mas edvan ini memberikan seminar
entrepeneur nya di UPS tegal. Saat itu juga i feel motivation until now i ﬁnd i way i
must to do to reach my dreams!
Yolanda Tan
~ Mahasiswa UPS Tegal
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Puluhan Ribu Orang dan Ratusan Perusahaan se-Indonesia, sudah
merasakan manfaat dari Training bersama Edvan M Kautsar.
Nantikan kehadirannya di tempat anda!
Hubungi kami:
Kautsar Training & Management
0812.9333.7663
http://edvanmkautsar.com
http://kautsarmanagement.id

Edvan Muhammad Kautsar
Management Contact
0812.9333.7663 (SMS/Call)
groupkautsar@gmail.com (email)
@EdvanMKautsar (Twitter/IG/Line)
Edvan M Kautsar Official (Facebook)
edvanmkautsar.blogspot.com (Blog)
www.edvanmkautsar.com
www.kautsarmanagement.id (Web)

